
 

บทที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

  สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกไดเร่ิมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจเกดิจาก
ปจจัยตางๆ รอบโลกที่สงผลกระทบตออุปสงคและ อุปทานน้ํามัน เชน สถานการณความไมสงบใน
ประเทศไนจีเรีย  การเจรจาระหวางอิหรานและชาติตะวนัตก กรณีโครงการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียรทีย่ังไมมีขอยุติ รวมทั้งสภาวะอากาศยังอยูในชวงฤดูกาลพายุ และขาวบรษิัทบีพีประกาศ
เล่ือนการสงออกน้ํามันดิบจากทาสงน้ํามันในตุรกี  (ไทยรฐั, 2251:ออนไลน)    

  การนําเขาพลังงานของไทย ในป  2550  มีมูลคารวม 869,038 ลานบาท ลดลงจากป 
2549 เปนเงนิ 50,030 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.4 โดยการนําเขาน้าํมันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป และ
ไฟฟาลดลง แตการนําเขาถานหินและ กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น(กระทรวงพลังงาน, 2551: ออนไลน)  
 

มูลคาการนําเขาพลังงาน (หนวย:ลานบาท) 

ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550 % 
การ

เปล่ียนแปลง 
น้ํามันดิบ 346,057 486,627 644,933 753,783 702,637 -6.8 
น้ํามันสําเร็จรูป 30,735 41,533 55,680 60,253 50,146 -16.8 
กาซธรรมชาติ 42,635 46,053 62,827 77,843 79,761 2.5 
ถานหิน 9,370 12,275 15,422 18,896 29,407 55.6 
ไฟฟา 4,159 5,695 7,114 8,294 7,086 -14.6 
รวม 432,956 592,148 785,976 919,068 869,038 -5.4 
 

  การนําเขาน้ํามนัดิบในป 2550   ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกพุงสูงขึ้นโดยในชวง
เมษายน – สิงหาคม 2550 ราคาน้ํามันดิบดูไบอยูในระดบั 64 – 69 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และ เพิ่ม
สูงขึ้นกวา 86 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ซ่ึงมีผลใหไทยลดการนําเขา
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ลง โดยปริมาณการนําเขาลดลงรอยละ 2.5 และมูลคาลดลงรอยละ 6.8   (กระทรวงพลังงาน, 2551: 
ออนไลน) 

 

สรุปสถานการณพลังงานในป 2551 ไดดังนี้  
-  ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยขัน้ตน คาดวาจะอยูทีร่ะดับ 1,673 พันบารเรล

น้ํามันดิบ ตอวนั เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 4.2 โดยความตองการน้ํามนัยังคงลดลงเล็กนอย ขณะที่
กาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 และลิกไนต/ถานหิน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8  

-  น้ํามันสําเร็จรูป  ปริมาณการใชน้ํามันคาดวาจะใกลเคยีงกับป 2550 โดยประมาณ
การความ ตองการน้ํามันเบนซินลดลงเล็กนอย   การใชน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4   LPG 
น้ํามันกาดและเครื่องบิน จะมีการใชเพิ่มขึน้รอยละ 6.6 และ 6.2 แตการใชน้ํามนัเตายังคงลดลง
คอนขางมากตามแผน PDP ของ กฟผ. (กระทรวงพลงังาน, 2551: ออนไลน)  

จากขอมูลขางตนประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา  จึงมีความตองการพลังงาน
เชิงพาณิชยในอัตราสวนคอนขางสูง จึงทําใหในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งยังตองอาศัยแหลง
เชื้อเพลิงในการผลิตเปนน้ํามันเตายอมไดรับผลกระทบตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวข้ึน คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติมาตรการประหยดัพลังงานและสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
มีทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานที่ใช
พลังงานสูง โครงการเทคโนโลยีใสสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการ
ปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ผูจัดการ, 2550:ออนไลน) 

ในมาตรการระยะสั้น ไดแก  
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้าํที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงสูง  

โดยการปรับแตงหัวเผาใหมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 10  
2. การใชเชื้อเพลิงแข็ง พลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวมวลโดยมีเปาหมาย  

10,000 เครื่อง  
3. โครงการนําความรอนกลับมาใชใหมในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 

สามารถลดการใชพลังงานไดประมาณ 800,000 ลิตร/ป คิดเปนเงิน 8 ลานบาท/ป  
4. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทําความเยน็ในระบบปรับอากาศที่ใชสารเอฟ 

ซี เปนสารทําความเยน็ จํานวน 400 เครื่อง  
5. โครงการสาธิตเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมมุงเนน 
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การประหยัดพลังงานและการควบคุมในมาตรการ House Keeping ใน 1 ป มีผูเขารวมโครงการ 15 
โรงงาน สามารถประหยัดพลังงานได 15 ลานบาท/ป 
  

6. โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานที่ใชพลังงานสูง เชน หองเยน็ ส่ิง 
ทอ อาหารกระปอง ผลิตภัณฑยาง หลอโลหะและพลาสติก โดยมีเปาหมาย 6,000 โรงงาน 
(ผูจัดการ, 2550:ออนไลน) 

และจากมาตรการระยะสั้นนีเ้อง  จึงเห็นไดวาคณะรัฐมนตรีไดมีมาตรการประหยดั
พลังงานโดยการปรับแตงหัวเผาใหสามารถใชเชื้อเพลิงแขง็  พลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวมวล  
ทําใหโรงงานตาง ๆ เชน โรงงานทอผา โรงงานผลิตอาหารสัตว  โรงงานผลิตกระดาษ ไดปรับปรุง
ประสิทธิภาพหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชือ้เพลิงสูง โดยการปรับแตงหัวเผาใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และหนัมาใชเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษวัสดุเหลือใชจําพวกขี้เล่ือย ขี้กบ และเศษไมกันอยาง
แพรหลาย  ทาํใหเศษวัสดุเหลือใชดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดและขาดแคลนเปนบางเวลา เพือ่
ลดปริมาณการใชน้ํามัน  ลดตนทุนในการผลิต  และ ลดมลภาวะเปนพษิ   

   พลังงานชีวมวลคือ พลังงานที่สะสมอยูในสิ่งมีชีวิตที่สามารถนํามาใชทํางานได  
เชน ตนไม กิ่งไม  หรือเศษวัสดุจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เชน แกลบ ฟาง ชานออย ขี้เล่ือย 
เศษไม เปลือกไม มูลสัตว รวมทั้งของเหลือหรือขยะจากครัวเรือน  ซ่ึงเราไดใชพลังงานจากชีวมวล
มาเปนเวลานานแลว  จนถึงปจจุบันก็ยังมีการนํามาใชประโยชนในสัดสวนที่ไมนอย  โดยเฉพาะ
ประเทศที่กําลังพัฒนา   ตามชนบทก็ยังมีการใชไมฟนหรือถานในการหุงหาอาหาร ชีวมวลเปน
อินทรียสารที่ไดจากพืชและสัตวตางๆ เชน เศษไม ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซ่ึงเปนแหลง
พลังงานที่สําคัญที่หาไดในประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิต
ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก อาทิ แกลบ ฟางขาว ชานออย กากและกะลาปาลม เหงามัน
สําปะหลัง เปนตน ซ่ึงชีวมวลเหลานี้สามารถนํามาเผาไหมเพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชใน
กระบวนการผลิ ตไฟฟ าและใช เป น เชื้ อ เพ ลิ งทดแทนได   ( ชั ยชาญ  ฤทธิ เ กรี ย งไกร
teenet.chiangmai.ac.th, 2547: ออนไลน)  

โรงเล่ือยไม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร โรงงานผลิตภัณฑจากไม รวมถึง โรงสีขาว  
ไรปาลม เมื่อไดทําการผลิตชิ้นงานเรียบรอยแลว  จะเกดิเศษที่เหลือเปนขยะ  ซ่ึงจะจัดเก็บไวในที่
จัดเก็บอยางเรยีบรอย แตทั้งนี้  ทางโรงงานเองมิไดนําเศษขยะทีเ่หลือเหลานี้กลับไปใชเอง  จึงทําให
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ในแตละโรงงานตองหาบรษิัทจัดเก็บโดยการขายเศษวสัดุเหลือใชเหลานั้น  ไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป   

เมื่อราคาน้ํามันเตาสูงขึ้น  ทําใหโรงงานตาง ๆ ที่ปรับแตงหวัเผาแลว  หันมาใช
เชื้อเพลิงชีวมวลกันอยางแพรหลาย  จนบางครั้งไมสามารถจัดสงใหเพียงพอตอการทํางาน  รวมถึง
เศษวัสดเุหลือใชจําพวก   ขี้เล่ือย   ขี้กบ  และ   เศษไม นีย้ังสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดได
อีกมากมาย อาทิ   การผลิตถานอัดแทงจากขี้เล่ือยและแกลบ (charcoal, 2550: ออนไลน)  การเพาะ
เห็ดหอมจากขีเ้ล่ือย (doae.go.th/library,  2550:ออนไลน)   และผลติภัณฑเฟอรนเิจอรจากขี้เล่ือย 
(ผูจัดการ,  2546:ออนไลน) เปนตน   

 

เนื่องจากสินคามีมูลคาสูง  มีกระบวนการจดัเก็บที่งายไมซับซอน  ความตองการ 
ใชเชื้อเพลิงชีวมวลสูงขึ้น  รวมถึงมีตลาดรองรับที่แนนอน  ทําใหธุรกิจจัดเก็บเศษวัสดเุหลือใช
เหลานี้เปนทีน่ยิมทํากันในวงกวางขึ้น  การแขงขันจึงมีความรุนแรง  ทั้งทางดานใหบริการ  ดาน
ราคา  ทุก ๆ บริษัทตางมีการเสนอการใหบริการที่พยายามจะสรางความแตกตาง  แตทั้งนี้  ลูกคา
ตองมองถึงปจจัยตาง ๆ อีกมากมายซึ่งเปนสิ่งที่ผูศึกษามีความสนใจจะศึกษา 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศกึษาถึงปจจัยและปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชจําพวกขี้เล่ือย ขี้กบ และเศษไมของผูประกอบอุตสาหกรรม
โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  โดยนําเรื่องสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด มาเปนแนวทางที่จะทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและเปนแนวทาง
ในการปรับปรงุ และพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นกับการบริการ  เพื่อรักษาลูกคาเกาไวและเพื่อเพิ่มลูกคารายใหม  สามารถแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอื่นไดนําไปสูการใชบริการซ้ําอยางตอเนื่องและการสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับลูกคากลุมเปาหมายได 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศกึษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก  บริษัทจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใชของ  

ผูประกอบการอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.  ทําใหทราบถึงปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือก  บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือ 
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ใชของผูประกอบการอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภณัฑจากไมในภาคกลาง 
2. ทําใหทราบถึงปญหาที่มีผลตอการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผู 

ประกอบการอตุสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 
3.  สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางการวางแผนและปรับปรุงการใหบริการ 

การบริหารจัดการองคกรและนํามาเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ตอไป 

นิยามศัพท 

  ปจจัย  หมายถึง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการบริษัทจัดเก็บ  ไดแกดาน
ผลิตภัณฑและบริการ  ดานราคา  ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมทางการตลาด  ปจจัยที่
ใชในการพิจารณาของผูประกอบการจะเหมือนหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับการนโยบาย ความจําเปน
ของแตละบริษัท  เงื่อนไขและพฤติกรรมในการเลือกใชบริการบริษัทจัดเก็บ 
 บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช  หมายถึง  ผูประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลใดซึ่งตนเองหรือ
ตัวแทนทําสัญญาจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช  โดยรับทําการจัดเก็บและขนสงออกจากบริษัทคูสัญญา
โดยมีเงื่อนไขเปนที่ยอมรับทัง้สองฝาย 

เศษวัสดุเหลือใช หมายถึง  เศษวัสดุที่เกดิขึ้นจากการทาํชิ้นงานดวยไม  เชน โรงเลื่อยไม  
โรงงานเฟอรนิเจอร  โรงงานทํากรอบรูป เปนตน  จะออกมาในรปูแบบของชิ้นงานเล็ก ๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชไดแลวเรียกวาเศษไม  และ/หรือ จะออกมาในรูปของขี้เล่ือย  ซ่ึงมีความละเอยีดสงู   
หรือ ขี้กบ จะมีความหยาบกวาขี้เล่ือย  แตสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงไดเชนกัน 

อุตสาหกรรมโรงเลื่อย และผลิตภัณฑจากไม  หมายถึง การประกอบอตุสาหกรรมการแปร
รูปไมทอนใหเปนไมเพื่อใชในการธุรกิจตอเนื่อง เชน งานกอสราง งานประตูหนาตาง งานตกแตง
ภายใน รวมถึง อุตสาหกรรมที่ใชไมในการผลิต เชน โรงงานผลิตกรอบรูปดวยไม 
  
 


